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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk terjadinya dari kesalahan terhadap pengetian judul 

skripsi ini, penulis menghindari memandang perlu memberikan 

penjelasan secara sederhana sehinga memudahkan para pembaca 

dalam memahami isi skripsi yang berjudul “ Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Mts Guppi 1 Natar ” 

maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah 

judul tersebut adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Efektivitas  berasal dari kata efektif, sedangkan dalam 

bahasa inggris effectiveness dan memiliki makna “berhasil”. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas didefenisikan 

sebagai keberhasilan suatu usaha, tindakan. Yang mana dapat 

didefenisikan sebagai kegiatan yang dapat memberikan hasil 

yang memuaskan (baik). Jadi efektivitas merupakan suatu 

kalimat keberhasilan suatu dan memiliki makna berhasil dan 

memberikan hasil yang memuaskan.
2
 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu peroses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran juga bantuan yang diberika 

oleh pendidik agar dapat terjadi peroses perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran yaitu peroses untuk membantu 

peserta didik agar dapat berjalan dengan baik.
3
 

3. Pendidikan Agama Islam 

                                                           
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka,  

2008),h.352.y 
3 Suyono, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011),h.9. 
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Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, berakhlak 

mulia, mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya 

kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman. Upaya yang 

dimaksud disini adalah bimbingan yang diberikan oleh guru 

kepada peserta didik agar ia dapat berkembang secara maksimal 

sesuai dengan ajaran Agama Islam. 
4
 

4. Peserta Didik 

Peserta didik adalah seseorang yang duduk dimeja belajar 

setara dengan sekolah dasar, menegah pertama, dan menengah 

atas, untuk menuntut ilmu disekolah yang diajarkan oleh guru. 

Dengan tujuan agar seorang memiliki kepribadian rajin dan 

tekun dalam belajar.Peserta didik merupakan seseorang yang 

duduk atau sedang menempuh pendidikan disebuah satuan 

pendidikan baik sekolah dasar, menengah pertama, menegah 

atas.
5
 

5. Mts Guppi Natar 

Mts Guppi Natar merupakan salah satu sekolah madrasah 

yang menerapkan pembaharuan pendidikan islam, Mts ini 

terletetak  dijalan lintas sumtra No. 1175A , Merak batin, 

kecamatan natar, kabupaten lampung selatan. Di mts ini 

penulis akan melaksanakan penelitian. 

Berdasarkan istilah yang sudah dijelaskan diatas ditegaskan 

bahwa dalam penelitian ini akan meneliti tentang “Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di MTs Guppi 

Natar”  Secara keseluruhan yaitu Efektivitas Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di MTs Guppi Natar. 

 

 

                                                           
4 Ramaliyus, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2004),h.21. 
5 Hamdani Hamid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: CV : 

Pustaka Setia, 2013),h.31. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting didalam 

penentuan masa depan suatu bangsa dimana pendidikan adalah 

sebagai suatu alat untuk membentuk kepribadian dan karakter 

bangsa. Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina keperibadiannya sesuai dengan nilai-nilai 

budaya Yang ada dalam masyarakat. Di indonesia, peran 

pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang 

berkepribadian yang sempurna, sebagaimana dalam SIDIKNAS 

BAB II Pasal 3 . 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, Bertujuan untuk 

mengeembangkan fotensi peserta didik agar menjadi  manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada allah, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.Tujuan tersebut diatas dapat dicapai 

apabila didukung oleh komponen pendidikan diantaranya orang tua 

sebagai pendidik utama dan pertama dirumah tangga, guru sebagai 

pendidik disekolah, masyarakat dan sarana lainnya seperti 

pengajaran pendidikan agama islam. 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan disetiap organisasi, kegiatan 

ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang telah ditentukan yaitu suatu tingkat 

keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi 

dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai 

maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. 
6
 

Efektivitas  pembelajaran merupakan suatu peroses belajar 

mengajar yang baik disekolah yang mempunyai target bahan ajar 

                                                           
6 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Sisdiknas UU RI NO 20 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2003),h.5. 
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yang harus dicapai oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku 

dapat dikatakan efektif apabila memberikan hasil yang memuaskan 

keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan menunjukan 

kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang 

dicapai, dalam peroses tersebut bayak faktor yang mempengaruhi 

terhadap keberhasilannya sebuah pembelajaran, antara lain 

kurikulum, daya serap, presensi guru, presensi siswa dan prestasi 

belajar siswa. 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang penting dan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan bahkan sejak 

mereka lahir sampai akhir ayat. Pernyataan terebut menjadi 

ungkapan  bahwa manusia tidak dapat lepas dari proses belajar itu 

sendiri sampai kapanpun dimanapun manusia itu berada dan 

belajar juga menjadi kebutuhan yang terus meningkat sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini berarti berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada 

bagaiamana peroses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak 

didik. 

Tujuan pendidikan adalah membuat semua orang menjadi 

sempurna tubuh tumbuh, otak sehat, dan pikiran terbuka. Jadi 

diabisa meraih puncak kesempurnaan dan jalani hidup bahagia baik 

didalam maupun diluar. Menurut islam, tujuan pendidikan adalah 

membentuk manusia, sehat dan cerdas, taati dan patuhi perintah 

tuhan dan jauhi larangannya sehingga dia bias bahagia hidup 

didunia dan akhirat. 

Fungsi pendidikan adalah usaha-usaha yang dilakukan 

untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta 

mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan 

dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu peroses  

pendidikan. Dalam dunia pendidikan fungsi pendidikan berperan 

untuk membantu mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri, 

fungsi pendidikan juga menanamkan nilai-nilai norma  yang tidak 

hanya peroses belajar mengajar saja yang diterapkan tetapi 

penanaman karakter, pembentukan akhlak, sikap social, 
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diperhatikan dalam mutu pendidikan. Pendidikan juga merupakan 

suatu investasi dalam  diri manusia dimana peningkatan 

pengembangan sumber daya kapan dan kemanapun diyakini 

sebagai factor pendukung upaya manusia dalam mengarungi 

kehidupan.
7
 

Efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

memiliki tolak ukur agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang 

didiinginkan dan sesuai dengan kriteria yang sudah disusun 

sebelumnya. Pendidikan Agama Islam sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak dan perkembangannya. Karena pada 

prinsipnya, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman dan penghayatan nialai-nilai 

keagamaan islam. Begitu pentingnya Pendidikan Agama Islam, 

sehingga semua pihak yaitu guru,orang tua, dan masyarakat harus 

serta mendukung pendidikan tersebut. Sebab baik tidaknya 

dukungan dari pihak tersebut menjadi ukuran tingkat efektivitas 

terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan islam adalah sebagai upaya mengembangkan, 

mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis 

dengan berdasarkan nilai-nilaiyang tinggi dan kehidupan yang 

mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi 

peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan 

potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Pengertian diatas 

diangkat dari suatu pemikiran baha pendidikan agama islam 

disekolah salah satu materi agama yang harus merujuk pada 

konsep pendidikan secara utuh, misi utamnya yaitu membina 

kepribadian peserta didik secara utuh dengan harapan menjadi 

peserta didik yang beriman kepada Allah Swt, mampu 

mengabdikan ilmunya untuk kesejahteraan manusia. 

Pelaksanaan pendidikan agama islam pada sekolah, dapat 

menimbulkan lahirnya anak-anak yang berakhlak mulia beretika 

terhadap lingkungan kehidupan. Hasil pendidikan agama islam 

yang bermutu membuat siswa berakhlak baik membekali ilmu 

                                                           
7 Supardi, Sekolah Efektif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h.168. 
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agama yang lengkap dan sempurna dalam masalah pokok Aqidah 

islam dan Muamalah dan masih banyak orang yang 

mempertanyakan keberhasilan pendidikan agama 

disekolah.Keberhasilan pendidikan agama disekolah oleh sebagian 

pendapat dikatakan karena isi pendidikan agama yang ada adalah 

terlalu akademis, terlalu banyak topik, banyak pengulangan yang 

tidak perlu, akhlak dalam arti perilaku kurang diperhatikan, kecuali 

yang bersifat kognitif atau hafalan. 

Islam tidak pernah mengajarkan kepada umat muslim 

untuk hanya mempelajari teori tanpa mengaplikasikannya dalam 

praktek. Hal ini dapat diketahui dengan mempelajari dan 

mendalami ajaran-ajaran akhlak didalamnya. Iman yang 

merupakan bagian yang terpenting dalam islam tidak akan ada 

artinya jika berhenti pada tataran teori tanpa ada praktik, hanya 

terucap dalam lisan dan digerakkan oleh kedua bibir atau tanpa 

ajakan yang nyaring sekalipun iman akan mempunyai arti jika 

disertai dan ekspresikan dengan amal perbuatan.
8
 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah bukan 

hanya memberi pengetahuan  tentang keagamaan. Justru  

bertingkah laku serta tata karma dalam kehidupan sesuai dengan 

hukum agama islam. Namun masih banyak saja yang kita lihat 

bahwa peserta didik memahami tata cara melakukan ibadah dan 

mengetahui tentang tata krama namun masih saja tidak 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
9
 

Untuk mengajarkan nilai-nilai agama islam kepada peserta 

didik dapat dilakukan melalui pembelajaran baik dirumah maupun 

disekolah. Di sekolah proses belajar mengajar tidak lepas dari 

suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk menuju 

tercapainya tujuan pendidikan adalah membentuk manusia, sehat 

                                                           
8 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012),h.2. 
9 Media Yuliani, Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan (Medan: Yayasan 

Kita Menulis, 2020),h.77. 
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dan cerdas, taati patuhi perintah tuhan dan jauhi larangannya 

sehingga dia bisa bahagia didunia dan di akhirat. 

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal yang telah 

dilakukan peneliti diperoleh gambaran bahwa Mts Guppi Natar 

adalah salah satu sekolah madrasah. Pada hakikatnya pentingya 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik karena 

merupakan pondasi untuk menguatkan iman karakter seorang 

muslim, maka selayaknya Pendidikan Agama Islam ini dilakukan 

melalui proses pembelajaran yang benar.  

Sehubungan dengan permasalahan yang ada maka peneliti 

tertarik dengan menggunakan atau mengambil judul “ Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Mts Guppi  Natar”  

Dimana peneliti ingin mengetahui keefektivan siswa terhadap hasil 

belajar di Mts Guppi  Natar. 

C. Fokus Masalah   

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terlihat bahwa apa 

saja peran yang dilakukan guru PAI di dalam efektivitas belajar 

pada siswa merupakan hal yang penting dalam peroses 

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik.. Untuk itu, 

agar penelitian ini lebih fokus, maka masalah yang akan diteliti 

perlu dibatasii yaitu  Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di MTs Guppi Natar. 

D.Sub Fokus Masalah 

Bersumber pada latar belakang masalah, penulis 

mengidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Madrasah Tsanawiyah Guppi Natar 

2. Keefektivan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di Madrasah Tsanawiyah Guppi Natar 

3. Faktor yang menunjang efektivitas pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di Mts Guppi Natar  
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

serta focus dan sub focus penelitian maka penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

MTs Guppi Natar 

2. Bagaimana  keefektivan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di MTs Guppi Natar 

3. Apa saja Faktor penunjang efektivitas pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam  (PAI) di MTs Guppi Natar 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai dalam 

suatu rangkaian kegiatan penelitian, karena segala sesuatu yang 

dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu yang relevan dengan 

masalah, yng sesuai permaslahan diatas, Berdasarkan rumusan 

masalah yang sudah dikemukakan maka tujuan penulis yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.   Untuk  mengetahui pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di MTs Guppi Natar 

2.   Untuk mengetahui keefektivan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di MTs Guppi Natar 

3.  Untuk mengetahui faktor penunjang efektivitas pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Guppi Natar 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca, 

menjadikan solusi kepada peneliti serta menjadikan refrensi 

dalam mengembangkan model pembelajaran 

2. Agar bisa memberikan informasi-informasi sebagai masukan 

kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk kedepannya. 
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b. Secara Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

sarjana pendidikan pada program studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang model pembelajaran agar 

dapat efektiv 

b. Memberikan informasi dan masukan kepada guru untuk 

lebih mengefektifitaskan dan meningkatkan kualitas 

siswa dalam pembelajaran pendidikan agama islam. 

c. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan 

memilih  strategi atau model pembelajaran yang 

bervariasi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan 

pemahaman terhadap hasil belajar pendidikan agama 

islam. 

3. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran 

4. Bagi Sekolah 

Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

memberikan pembinaan kepada guru-guru dalam 

menggunakan pembelajaran yang bervariasi. 

5. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refensi untuk 

diadakan penelitian lebih lanjut. 

 

H. Kajian Peneleitian Terdahulu Yang Relevan  

Sehubungan dengan penelitian ini  guna mendapatkan hasil 

penelitian ilmiah diharapkan data yang digunakan dalam 

penyusunan proposal ini dapat menghindari tumpang tindih dengan 

pembahasan penelitian sebelumnya, oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian pendahuluan disini. Dalam tinjauan pustaka 

yang dilakukan, penulis menemukan temuan sebagai berikut: 
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1. Ananda Hadi Elyas dengan judul jurnal “ Penggunakan 

Model Pembelajaran  E-Learning Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pembelajaran” 

Penelitian ini merupakan penelitian model pembelajaran 

dengan kelas virtual  merupakan sebuah terobosan baru 

dibidang pengajaran dan pembelajaran, karena mampu 

meminimalkan cara pengajar dan materi sehingga 

memberikan standar kualitas pembelajaran yang lebih 

kkonsisten, mutlak diperlukan untuk mengantisipasi 

perkembangan jaman dengan teknologi . 

Hasil penelitiannya menunjukkan dengan elearning 

merupakan terobosan baru dibidang mengajar karena mampu 

meminimalkan kemampuan cara mengajar dan materi sah 

karena siswa hanya mengerjakan tugas-tugas. Persamaan 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama fokus pada 

efektivitas  pembelajaran  pada siswa sekolah menengah 

pertama.Sedangkan perbedaannya adalah penulis tidak hanya 

fokus pada efektivitas pembelajarannya saja secara online 

akan tetapi  pada media pembelajaran secara  offline .
10

 

2. Ahmad Zanin Nu’man pada jurnal pendidikan dengan jurnal “ 

Efektivitas Penerapan E-Learning Model Edmodo Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil 

Belajar Siswa SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo).  

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

media elerning edmodo bertujuan untuk mengetahui tentang 

gambaran respon  siswa terhadap efektivitas pembelajaran  

metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen sampel . 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran 

PAI dikelas eksperimen lebih efektiv dibandingkan 

pembelajaran dikelas control dirinjau dari hasil belajar siswa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

sama- sama fokus pada efektivitas pembelajaran PAI.  

Sedangkan perbedaannya adalah penulis sendiri fokus 

                                                           
10 Ananda Hadi Elyas, ‘“Penggunaan Model Pembelajaran E-Learning 

Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”’, Jurnal Warta. 
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terhadap media pembelajaran sedangkan penelitian yang 

relevan lebih fokus pada metode pembelajaran.
11

 

3. Tedi Priatna pada jurnal pemikiran dan penelitian pendidikan 

dengan judul “ Inovasi Pembelajaran PAI Di  Era Disruptive 

Innovation”. 

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif dengan 

menggunakan analisis kritis gagasan inovatif pembelajaran 

PAI di sekolah menghadapi disruptive innovation era digital. 

Data yang digunakan adalah book survey  atau library 

research. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model belajar 

konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman untuk mencapai tujuan 

belajar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama fokus pada pembelajaran PAI dan 

menggunakan metode penelitian kualittif. perbedaannya 

adalah penulis sendiri juga fokus terhaap media pembelajaran 

yang digunakan saat proses pembelajaran secara offline 

berlangsung.
12

 

4.  Suharyanto dan Adele B. L. Mailangkay dengan judul jurnal 

“Penerapan E-Learning Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam 

Dunia Pendidikan”. 

       Penelitian ini merupakan model pembelajaran elearning 

dengan mutu belajar siswa semakin intensif elerning 

digunakan maka mutu belajar siswa semakin meningkat pula 

dengan tujuan untuk memperluas akses pendidikan . 

      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

elerning berpengaruh positif terhadap mutu belajar siswa. 

Persamaan penelitian ini sama-sama fokus untuk 

                                                           
11 Ahmad Zanin Nu’man, ‘“Efektivitas Penerapan E=Learning Model 

Edmodo Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Studi Kasus: Muhammadiyah 1 Sukoharjo”’, Jurnal Pendidikan Volume 7 Nomor 1 

September 2014. 
12 Tedi Priatna, ‘“Inovasi Pembelajaran PAI Di Sekolah Pada Era Disruptive 

Innovation”’, Pemikiran Pendidikan Islam Vol 16, no.1, Juni 2018. 
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meningkatkan muru siswa adapun perbedannya penulis 

sendiri menggunakan pembelajaran offline.
13

 

5.  Numeik Sulistyo Hanum dalam jurnal Elearning dengan judul 

“ Keefektifan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran (Studi 

Evaluasi Model Pembelajaran E-Learning SMK Telkom 

Seandhy Putra Purwokerto)”. 

Penelitian ini menggunakan standar elerning yang dimana 

dalam katagori cukup efektif dengan presentase tingkat 

kecendrungan yang cukup besar dengan berbagai fasilitas 

seperti fasilitas software untuk mengembangkan media 

pembelajaran, fasilitassarana internet dilingkungan sekolah, 

dan kebutuhan media pembelajaran dikelas sehingga 

meningkatkan aktivitas pembelajaran dikelas.
14

 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peroses 

pembelajaran di SMK Telkom Seandhy Putra Purwokwerto 

efektif dengan presentase yang cukup besar dengan didorong 

oleh sarana dan prasarana yang ada disekolah tersebut. 

Persamaan penelitian dengan  penulis sendiri adalah 

sama-sama fokus pada efektivitas pembelajaran. Sedangkan 

perbedannya adalah presentase sarana dan prasarana untuk 

mengetahui hasil belajar  

Demikianlah penelitian terdahulu yang menurut peneliti 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan. Letak kesamaannya adalah sama-sama membahas 

mengenai keefektifan pembelajaran daring. Sedangkan 

perbedaannya adalah berdasarkan lokasi, subyek,obyek 

penelitian dan lembaga pendidikan sangat berbeda dengan 

yang akan penulis lakukan karena lokasi, subyek, obyek 

penelitian dan lembaga pendidikan penulis berada di MTs 

Guppi Natar.  

                                                           
13 Suharyanto dan Adele B. L. Mailangkay, ‘“Penerapan E-Learning 

Sebagai Alat Bantu Mengajar Dalam Dunia Pendidikan”’, Widya:Jurnal Ilmiah, Vol 

3, N0 4, Tahun 2013. 
14 Numeik Sulistyo Hanum, ‘“Keefektifan E-Learning Sebagai Media 

Pembelajaran Studi Evaluasi Model Pembelajaran E-Learning SMK Telkom 

SeandhyPutra Purwokerto”’, Jurnal Pendidikan Vokasi , Vol 3, Nomor 1, Edisi 

Februari 2013. 
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I. Metode dan Jenis Penelitian 

1.     Metode dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif deskriftif. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu daya yang 

mengandung makna. Penelitian kualitatif digunakan unuk  

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

Dalam pendekatan kualitatif deskriptif peneliti harus 

mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social 

yang akan dituangkan dalam tulisan yang sifatnya  naratif, 

artinya data yang diambil berbentuk kata dan gambar bukan 

angka dalam penulisannya berisi kutipan fakta yang ada di 

lapangan untuk mendukung terhadap apa yang disajikan 

dalam laporannya. 

Disini peneliti ingin mendeskripsikan efektifitas 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) islam di MTs 

Guppi Natar. 

2. Sumber Data 

Penggunaan sampel yang akan digunakan penelitian 

terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan yaitu 

Probability sampling dan  Nonprobability Sampling. 

Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Sedangkan 

Nonprobability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak member peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering 

digunakan adalah Provosive sampling dan Snowball sampling. 

Provosive Sampling iyalah teknik pengambilan sample 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini seperti orang tersebut dianggap palin tahu tentang 
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apa yang kita targetkan, Sehingga dapat mempermudah 

peneliti dalam mengamati objek/situasi  social yang diteliti. 

Sedangkan Snowball sampling iyalah teknik pengambilan 

sample sumber data yang awalnya memiliki jumlah sedikit, 

lama-lama menjadi banyak. 

Dilihat dari uraian diatas, dala penelitian ini dapat 

menetapkan sumber data yang akan dipakai yaitu: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber yang membagikan 

langsung kepada orang yang mengumpulkan data yaitu 

peneliti. Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini yaitu : 

1).  Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah 

Guppi Natar 

2).  Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Guppi Natar 

3).  Siswa Madrasah Tsanawiyah Guppi Natar 

b.  Sumber Sekunder 

Sumber skunder merupakan sumber  yang membagikan 

data secara tidak langsung kepada orang yang mengumpulkan 

data, contohnya, seperti melewati perantara orang lain atau 

melewati dokumen. Adapun sumber data skunder yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1). Sejarah Madrasah Tsanawiyah Guppi  Natar 

2). Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Guppi  Natar 

3). Profil Madrasah Tsanawiyah Guppi Natar 

4). Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Guppi Natar 

5). Keadaan Guru dan Siswa Madrasah Tsanawiyah Guppi 

Natar. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pegumpulan data merupakan langkah yang utama 

dalam sebuah penelitian, pengumpulan dalam tujuan 

penelitian yaitu mendapatkan data, pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan 

berbagai cara. 

Dalam penelitian kualitatif, melakukan pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting(kondisi yang alamiyah), 
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sumber data primer, dan pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa. 

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Dimana parailmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data hasil observasi. Marshall menyatakan bahwa 

“ through observation, the researcher learn about behavior 

and the meaning attached to those behavior” melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut. Dalam penelitin ini peneliti menggunakan 

observasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

observasi partisipan pasif dimana peneliti tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan itu, peneliti hanya datang ke tempat kegiatan 

orang yang diamati. Di MTs Guppi Natar ini peneliti 

melakukan pengamatan guru pendidikan agama islam dalam 

melakukan pembelajaran  kegiatan belajar menajar. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan apabila peneliti ingin melakukan 

pendahuluan agar mengetahui permasalahan yang harus 

diteliti. Namun bisa juga apabila peneliti ingin mengetahui 

lebih mendalam dari responden. Dalam wawancara ini 

mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self-refort, 

atau setidak tidaknya pada pengetahuan ata Wawancara 

penelitian kualitatif sering menggabungkan antara teknik 

observasi partisipan dan teknik wawancara mendalam. Jadi, 

saat melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara 

kepada orang-orang yang ada di dalam observasi. Teknik 

pengumpulan data wawancara dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: 
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1). Wawancara Terstruktur ( Structured Interview) 

 Wawancara terstruktur digunakan untuk teknik 

pengumpulan data,jika peneliti telah mengetahui secara pasti 

tentang informasi apa yang akan di peroleh.maka dari itu 

dalam melakukan wawancara ini peneliti telah menyiapkan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternative yang jawabannya pun telah di siapkan 

2.)  Wawancara Semi Terstruktur (Semi structure Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-

dept interview,dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila 

di bandingkan dengan wawancara terstruktur.tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka,dimana pihak yang di ajak wawancara 

diminta pendapat dan idenya.dalam melakukan wawancara ini 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang di temukan. 

3). Wawancara Tak Berstruktur (unstructured Interview) 

 Wawancara ini,merupakan wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

data.wawancara ini sering di gunakan dalam penelitian 

pandahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih 

mendalam tentang subjek yang di teliti. 

Pada macam-macam jenis wawancara diatas dalam 

penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi 

terstruktur dan wawancara tidak struktur. Penulis memilih 

jenis wawancara ini karna ingin membebaskan nara sumber 

dalam menjawab pertanyaan agar mendapatkan jawaban yang 

lebih tepat dan relevan. Dalam hal ini penulis mewawancarai 

guru Pendidikan Agama Islam, kepala sekolah, dan siswa 

MTs Guppi  Natar. 

c. Dokumentasi 

  Catatan peristiwa yang sudah berlalu.dokumen biasa 

berbentuk tulisan,gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.dokumen yang betuknya tulisan seperti catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 
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kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, 

gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian Teknik 

pengumpulan data dokumentasi merupakan pelengkap dari 

wawancara dan observasi. 

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan/memanfaatkan  dokunentasi yang ada di MTs 

Guppi 1 Natar seperti, sejarah Madrasah, visi dan misi 

madrasah, profil madrasah, struktur organisasi madrasah, 

keadaan guru dan siswa madrasah dan dokumen lainnya yang 

berkenaan dengan penelitian. 

4.  Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam metode kualitatif, Bogdan 

menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. 

Sehingga dapat mudah di pahami, dan temuan yang di dapat 

bisa di infomasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

secara dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memlilih nama yang penting dan yang akan di pelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang 

lain. 
15

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data 

model Miles dan Huberman. Pada model analisis data ini 

Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif  dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

data sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data adalah  

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 
16 

 

 

                                                           
15 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B’, Metode 

Penelitian Kualitatif,kuantitatif,h.314. 
16Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif Dan R & B’, Metode 

Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,h.319. 
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a. Reduksi data 

Dalam penelitian tentu memperoleh data yang jumlahnya 

banyak di lapangan maka dari itu diperlukannya catatan 

secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan tentu 

jumlah data yang ditemukan semakin banyak, dan rumit. 

Maka dari itu perlu segera dilakukan reduksi data. Yang 

berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok , 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan 

mencarinya bila di perlukan.  

b. Data display 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman mengatakan “ yang paling 

sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif “.
17

Dengan 

mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan ketahap selanjutnya 

berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut. 

c. Verifikasi 

Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak di temukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
18

 

                                                           
17 sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & B’, Metode 

Penelitian Kualitatif,Kuantitatif,h.321. 
18 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R & B’, Metode 

Penelitian Kualitatif,Kuantitatif,h.325. 
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Setelah mendapatkan data baik dalam wawancara secara 

mendalam, observasi dan dokumentasi, maka peneliti akan 

mengolah dengan menganalisis sehingga dapat menarik 

kesimpulan, Untuk mendapatkan kesimpulan yang; yang valid 

dan kredibel. Dengan begitu peneliti mengetahui bagaimana 

efektifitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

MTs Guppi Natar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Siswa Saat 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Guppi Natar Lampung Selatan, maka peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

          Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs 

Guppi Natar yaitu dengan cara menerapkan beberapa metode 

pembelajaran yang bervariasi metode pembelajaran yang bevariasi 

seperti metode ceramah, metode diskusi, metode menghapal dengan 

syair lagu, metode pemberian kuis atau cerdas cermat. Selain itu, guru 

Pendidikan Agama Islam dalam proses pembelajaran memberikan 

contoh keteladanan, pemberian nilai, pemberian tugas yang baik dan 

tidak membosankan, memberikan evaluasi di setiap akhir pekan, 

pemberian ulangan, pemberian pengujian, juga pemberian hukuman. 

Semua ini dilakukan dalam rangka meningkatkan belajar peserta didik 

sehingga memperoleh hasil yang baik di MTs Guppi Natar, Lampung 

Selatan. 

          Keefektivan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di MTs Guppi Natar sudah efektiv, dapat dilihat dari selama 

proses pembelajaran berlangsung  berjalan dengan baik dan siswa 

dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Selain proses pembelajaran yang baik 

tepat guna adapun motivasi yang merupakan salah satu bentuk 

perhatian guru kepada anak didiknya, motivasi belajar juga 

merupakan kecendrungan anak untuk menemukan kegiatan akademik, 

pada saat peserta didik menerima aktivitas pembelajaran, disitulah 

motivasi semangat untuk belajar muncul sehingga menimbulkan hasil 

yang efektiv dalam pembelajaran. 
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         Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Guppi 

Natar, adapun faktor penunjang suatu pelaksanaan pembelajaran mulai 

dari keinginan peserta didik yang tinggi, guru Pendidikan Agama 

Islam yang berkompeten di bidangnya, sarana prasarana yang 

memadai, metode pembelajaran yang bervariasi dan selalu 

memberikan evaluasi pemberian ulangan. Beberapa faktor tersebut 

meningkatkan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs 

Guppi Natar.          

B. Rekomendasi 

Berdasrkan penelitian yang telah dilakukan di MTs Guppi Natar, 

maka peneliti memberikan rekomendasi/saran kepada semua pihak 

yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi siswa hendaknya lebih rajin lagi dalam belajar PAI. 

Belajar tidak hanya cukup dikelas saja, tetapi dirumah pun 

harus dipelajari kembali supaya materi yang sudah dipelajari 

semakin dapat dipahami dan dimengerti. 

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam supaya lebih banyak lagi 

belajar tentang metodologi pembelajaran PAI. Misalnya tentang 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

3. Mengingat penelitian ini jauh dari kata sempurna, bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu melanjutkan dan 

mengembangkan lebih dalam lagi data penelitian tentang 

Efektivitas Siswa Saat Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di MTs Guppi Natar 
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